
Školní potřeby pro 5. ročník 

• Sešit č. 523 - 10 ks (malý linkovaný sešit do ČJ) 

• Sešit č. 444 - 3 ks (velký linkovaný sešit – AJ, VL, Př), čtenářský deník z minulého roku  

• Sešit č. 524 - 6 ks (malý linkovaný sešit – do M) 

• Sešit č. 440 - 1 ks (velký nelinkovaný sešit do G + linkovaná podložka) 

• Sešit č. 5110 – 1 ks do G (POZOR čtverečky 1x1 cm) 

• Notový sešit (mohou pokračovat) 

• Složka na papíry (eurosložka) - Informatika 

 

POZOR! Kupujte sešity s vyznačenými okraji na datum a v žádném případě nekupujte sešity EKO  - 

recyklované listy se propíjejí). 

• Deníček na úkoly 

• Obaly na sešity 

• Poznámkový sešit nebo blok 

• 1x složku na ukládání písemností – portfolio (může být kancelářská složka – pokud je zachovalá, může 

být z minulého školního roku)) 

• Do G: 2x trojúhelníkové pravítko s ryskou, funkční kružítko, 2x tužku s tvrdou tuhou č. 3 nebo 

mikrotužku, 1x tužku s měkkou tuhou č. 1 do VV 

• Box do VV a PV – temperové barvy, vodové barvy, lepidlo Herkules, tuhé lepidlo na papír, nůžky, 

černý tenký fix, čistá podložka na kreslení a složku na výkresy, kelímek na vodu, slabý a silný plochý 

štětec, silný a slabý měkký štětec, hadřík do VV a Pv, staré tričko proti umazání do kreslení, složku 

s barevnými papíry, pastelky, výkresy do VV – 20 x A4, 20 x A3, náčrtník 

• TV – cvičební úbor, tenisky s nesmekavou a nebarvící podrážkou do tělocvičny, pevné tenisky na 

školní hřiště (v žádném případě ne cvičky JARMILKY!). Děti mají skříňky na ukládání věcí, ale pro 

lepší přenášení a k vyprání je lepší jim je dát do pytlíčku nebo tašky z textilu 

• Školní přezůvky (s bílou podrážkou) 

• Hygienické potřeby: balení papírových kapesníčků (lepší jsou v krabičce) 

 

Na začátku školního roku počítejte prosím s platbou pracovních sešitů – cca 494 Kč. 

 


